


 
 

 
 
Catarina, o furacão que atingiu o Brasil em 2004 
 
  O dia 28 de março de 2004 ficou marcado como a primeira vez em que um furacão 
atingiu a costa do Atlântico Sul. O Catarina que atingiu ventos de 180 km/h, o que o classificou 
na categoria 3 na escala Saffir-Simpson, que mede a intensidade de ciclones com base na 
velocidade dos ventos e vai de 1 até 5. 
  O fenômeno aconteceu em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e seu nome veio da 
área mais afetada por ele. Ao menos 40 cidades catarinenses foram atingidas.  
 
Por que é difícil que um furacão atinja o Brasil? 
 
  Para entender porque nós só tivemos um registro desse tipo de fenômeno climático, é 
preciso compreender como os furacões são formados.  
  Eles nascem nos oceanos pela evaporação de grandes volumes de água. A água 
evaporada cria uma megatempestade, que por sua vez gera uma área de baixa pressão. Já o 
movimento circular dos ventos é causado pelas massas de ar de alta pressão do entorno que se 
deslocam para onde há baixa pressão. 
  Só que, para isso acontecer, a temperatura das águas precisa estar alta, acima dos 
27ºC. E o Atlântico Sul não passa dos 26ºC em seu ponto mais quente, o Nordeste brasileiro.  
  O furacão Catarina é até hoje considerado um caso raríssimo, pois foi resultado de um 
ciclone extratropical (uma forte tempestade da família dos ciclones) que evoluiu para uma 
categoria mais severa.  
 
Exercícios 
 
1 - O Brasil é um país que não apresenta incidência de furacões, sobre essa afirmação, 
assinale V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas:  
I.( ) Furacões formam-se sobre massas de água fria, visto que essas águas com baixa 
umidade elevam-se e sofrem condensação. 
II.( ) Calor concentrado e umidade são ingredientes essenciais para alimentar uma 
tempestade tropical. 
III.( ) O Brasil apresenta condições mínimas para a formação de furacões. Um dos fatores é 
que as águas oceânicas que banham o país não ultrapassam a temperatura de 26ºC.  
 
Assinale a alternativa correta: 



a) FVF 
b) FVV 
c)FFV 
d)VFV 
 
2 - Relacione os fenômenos atmosféricos a suas respectivas características.  
 
1. Ciclone 
2. Furacão 
3. Tufão 
 
I.( ) São assim chamados quando acontecem no oeste do Oceano Pacífico, mais 
especificamente na Ásia. 
II.( ) Definição dada às tempestades tropicais. 
III.( ) São assim chamados quando ocorrem na porção leste do Oceano Pacífico ou no 
Oceano Atlântico. 
 
Assinale a alternativa com a ordem correta: 
a) 3,2,1 
b) 2,3,1 
c) 3,1,2 
d) 2,1,3 
 
3 - Sobre os ciclones, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Ciclone, para muitos meteorologistas, é uma forma genérica de denominar tempestades 
tropicais, como os furacões, tornados e tufões. 
b) Tornado é um fenômeno meteorológico que forma-se em águas oceânicas, com o 
aspecto de um funil giratório, com pouco poder destrutivo. 
c) Furacão é uma tempestade tropical com ventos que ultrapassam 119 km/h. 
d) Quando uma tempestade tropical acontece na porção oeste do Oceano Pacífico, é 
chamada de tufão. 
 
4 - Leia a frase a seguir: 
Mesmo um pequeno aumento na temperatura da superfície oceânica pode transformar mais 
perturbações tropicais em furacões, além de tornar uma tempestade já em andamento mais 
intensa e aumentar sua precipitação. 
 
Sobre essa frase, analise as afirmativas a seguir: 
I. Ela está incorretamente formulada, pois os furacões independem da temperatura da 
superfície marinha. 
II. Ela está incorreta, pois uma perturbação tropical não pode evoluir para um furacão, 
exceto no hemisfério meridional. 
III. Ela está correta, pois os ciclones ou furacões tropicais são fortemente influenciados 
pelas temperaturas da superfície oceânica. 
IV. Ela está correta, porque o fato nela descrito aplica-se, plenamente, à faixa tropical 
atlântica do Hemisfério Norte. 
V. Se realmente ocorrer o aquecimento global, poderá acontecer um agravamento da 
intensidade dos ciclones tropicais, logo a frase está correta. 
 
Está CORRETO apenas o que se afirma em 
 
a) I e II. 
b) III e V. 
c) III, IV e V. 
d) II. 
e) III. 
 
Gabarito 
1 – B    2 – C    3 – B    4 – C  



 


